
สรุปการฝกอบรมพนักงานสวนตําบลเขารับการอบรม ระหวาง 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563  ประจําป 2563 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง เลขท่ีคําส่ัง 

 
หลักสูตรอบรม ระหวางวันท่ี สถานท่ีอบรม 

1. นางพิศมัย ไกรดงพลอง 

น.ส. สวุรรณภา สมพงษ 
หัวหนาสํานักปลัด 

หัวหนาฝายการเงิน 

808/2562     
ลว.3 ต.ค.62 

โครงการอบรมบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับ
การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งกอสราง รุนท่ี ๒ 

11-13 พ.ย.62 โรงแรมริเวอรไซด  
จ.กรุงเทพฯ 

2. นางสุภาวดี หลาบอินทร 
นางมัณฑนา ภัทรวรรณ 

จาเอกหญิงน้ําผึ้ง คงนาคพะเนา 

ผูอํานวยการกองคลัง 

นักวิชาการจัดเก็บรายได 
เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

991/2562     
ลว.11 ธ.ค.62 

โครงการอบรม การจัดเก็บภาษี พ.ร.บ.ภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 และ
เทคนิคการจัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพ 

25 ธ.ค. 62 โรงแรมวีวัน  
จ.นครราชสีมา 

3. นางยุพิน มงคลคํา เจาพนักงานพัสดุ 1006/2562    
ลว.17 ธ.ค.62 

โครงการอบรมข้ันตอนและกระบวนการ 
การควบคุมพัสดุ การจัดทําทะเบียน

ทรัพยสินการตรวจสอบพัสดุประจําป และ
การจําหนายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ

การขายทอดตลาด 

17-19 ม.ค.63 โรงแรมเอสดี 
 อเวนิว ปนเกลา  

จ.กรุงเทพฯ 

4. น.ส. สวุรรณภา สมพงษ หัวหนาฝายการเงิน 1019/2562   
ลว.23 ธ.ค.62 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบ
มหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ

สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.2562 

1-3 ก.พ. 63 โรงแรมอเล็กซานเดอร  
จ.กรุงเทพฯ 

5. น.ส. จิรฐัิติกาล เนตรกูล 

น.ส. จิตรลดา ศรีเมือง 
นักวิชาการศึกษา 

เจาพนักงานธุรการ 
1020/2562       
ลว.23 ธ.ค.62 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
ระเบียบมหาดไทยวาดวยรายไดและการ

จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 รุนท่ี 1 

1-3 ก.พ. 63 โรงแรมอเล็กซานเดอร  
จ.กรุงเทพฯ 

6. จาเอกอรรถสิทธิ์ อาจมนตรี นักปองกันและบรรเทาฯ 432/2563   
ลว.19 มิ.ย.63 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการกูภัยโดยใช
ระบบเชือกระดับผูเชี่ยวชาญ (RRT) 

24-26 ก.ค.63 Rescue Park Thailand 

7. นางศรีวัฒนา ชางแกว นักวิชาการเงินและบัญชี 513/2563 

ลว.14 ก.ค.63 
โครงการอบรมเตรียมความพรอมในการปด

บัญชีประจําป 2563 ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (e-LAAS) รุนท่ี 1 

1-12 ส.ค.63 โรงแรมตรัง 

จ.กรุงเทพฯ 

-2- 



ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง เลขท่ีคําส่ัง 

 
หลักสูตรอบรม ระหวางวันท่ี สถานท่ีอบรม 

8. น.ส.เหมือนฝน ตะคลอสันเทียะ 

นายวิชัย    มณีสาร 

นักวิชาการสุขาภิบาล 

วิศวกรโยธา 

516/2563   
ลว.17 ก.ค.63 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุ

ใหม รุนท่ี 76 

10-15 ส.ค.63 สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน จ.

ปทุมธานี 
9. น.ส.นริศรา  แกววิเศษ 

น.ส.เหมือนฝน ตะคลอสันเทียะ 
นักวิชาการสาธารณสุข 

นักวิชาการสุขาภิบาล 
564/2563     

ลว.29 ก.ค.63 
อบรมการพัฒนาศักยภาพเจาพนักงานตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมี

ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย  
รุนท่ี 4 

15-16 ส.ค.63 โรงแรมเอเชีย 

 แอรพอรท 

 จ.ปทุมธานี 

10. นางสุภาวดี หลาบอินทร ผูอํานวยการกองคลัง 619/2563     
ลว.17 ส.ค.63 

อบรมหลักสูตร นักบริหารงานการคลัง    
(อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนท่ี 83 

27 ก.ย.-  23 ต.ค.63 สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน  

จ.ปทุมธานี 
11. นางศรีวัฒนา ชางแกว 

จาเอกหญิงน้ําผึ้ง คงนาคพะเนา 

นางยุพิน มงคลคํา 

นักวิชาการเงินและบัญช ี

เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
เจาพนักงานพัสดุ 

694/2563 
ลว.3 ก.ย.63 

อบรมหลักสูตร การปดบัญชีประจําป 
2563 การปดบัญชีประจําป 2563 ใน

ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (e-LAAS) และแนวทางการ

บันทึกบัญชีเพ่ือใหสอดคลองตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบันทึก

บัญชีภาครัฐสําหรับปงบประมาณ 

 พ.ศ.2564 

11-13 ต.ค 63 โรงแรมฟอรจูน  
ราชพฤกษ  

จ.นครราชสีมา 

12. น.ส.ฐานิดา นาควิเศษ 

น.ส.มนภัทร ลําพูน 
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

นักทรัพยากรบุคคล 
843/2562     

ลว.21 ต.ค.62 
อบรมโครงการสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

21 ต.ค.62 โรงแรมวีวัน  
จ.นครราชสีมา 

13. น.ส.ฐานิดา นาควิเศษ 

น.ส.มนภัทร ลําพูน 
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

นักทรัพยากรบุคคล 
414/2563     

ลว.10 มิ.ย.63 
อบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
บริหารงานบุคคลขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 รุนท่ี 2 

24-26 ก.ค.63 โรงแรมสบาย 

 จ.นครราชสีมา 

 


